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✓ O DIARIO OFICIAL DE GALICIA PUBLICA ESTE MES UNHA ORDE PARA
PROMOCIONAR E CONSOLIDAR O EMPREGO AUTÓNOMO.
✓ IG236 - RE-ACCIONA TIC - AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNÓSTICO
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APE GALICIA LEVA A CABO EN
PONTEVEDRA
XUNTO
CON
FÓRMATE.ES UN CURSO DE
COMERCIO ELECTRÓNICO.

APE GALICIA DARÁ COMEZO
EN FEBREIRO A UN NOVO CURSO DE
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
PARA
DESEMPREGADOS
DO
SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL

Durante o mes de xaneiro iniciouse en
colaboración con Fórmate.es un curso de
Comercio electrónico para autónomos e persoas
traballadoras do sector do comercio. Pensando
sempre en favorecer a os colectivos de máis
necesidade, un requisito primordial para o seu
acceso era pertencer a algunha das seguintes
categorías:
-

O Programa Operativo de Emprego Xuvenil
(POEX) nace en España como unha iniciativa
para facer fronte ó desemprego xuvenil, tendo
como máxima prioridade o obxetivo temático 8
(OT8): “Promover a sostenibilidade e a calidade
do emprego e favorecer a movilidade laboral”.
Por ende, o presente proxecto vai dirixido a
persoas novas inscritas no Ficheiro do Sistema
de Garantía xuvenil na provincia de Pontevedra,
dando a oprtunidade a este colectivo de obter un
certificado de profesionalidade co propósito de
acadar os obxectivos marcados por POEX.

Muller
Maiores de 45 anos
Traballadores de Baixa cualificación
Persoas con algún tipo de discapacidade
Contratados a tempo parcial ou
temporal.

O curso estase a desenvolver na aula técnica
de APE en horario nocturno dado o colectivo co
que se traballa, comezando as 20:30 da tarde e
rematando ás 22:30. Nel combínase a
modalidade presencial, que abranguerá unas 22
horas e a modalidade en liña, composta por 18
horas. Isto fai un total de 40 horas de actividade
formativa.

O certificado que se levará a cabo na aula
técnica de APE é de Xestión Administrativa e
Financeira do Comercio Internacional (Nivel III),
con unha extensión de 678 horas. O curso dará
comezo en febreiro en horario de tarde (de
15:15 a 20:15) e está previsto que remate hacia
mediados de agosto.
Esta formación está cofinanciada polo
Fondo Social Europeo nun 91,89%, con cargo ó
Programa Operativo de Garantía Xuvenil e da
consellería de Economía, Emprego e Industria no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Dentro dos contidos do curso podemos
atopar os tipos de comercio electrónico, a tenda
electrónica, a promoción da súa web, a creación
de tendas virtuais, o márqueting na rede, entre
outros.

Con esta última formación APE enche a súa
aula en horario completo, posto que en horario
de mañá se está a desenvolver outro certificado
de profesionalidade de AFD: Mercadotecnia e
compravenda do comercio internacional.

Asemade, o curso conta a maiores con un
curso de paquetería e escaparatismo e inclúe
sesións de creación de fotografía para a venta e
promoción dos produtos nas redes e creacións
innovadoras de cartelería e propaganda.

Para saber máis en relación a esta
formación pode acceder a ela a través do
seguinte enlace:

APE Galicia xunto coas asociacións
vinculadas levará a cabo este mesmo curso e
outros moitos a diferentes concellos e
asociacións da provincia.

http://apegalicia.es/formacion/190-certificadode-profesionalidade-de-xestion-administrativa-efinancieira-do-comercio-internacional#.WnLmiXyCHIU

Máis info. en: http://apegalicia.es/formacion/188cursos-gratuitos-para-ocupados-yautonomos#.WnL57nyCHIU
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colectivo. Tamén recalcan como algo bo para os
nosos autónomos o feito de que a interpretación
que se está facendo nos servizos de emprego son
máis favorables para o traballador.

A
NOSA
COMUNIDADE
AUTÓNOMA PERDE PRETO DE 2500
AUTÓNOMOS EN 2017.
No último exercicio do ano pasado Galicia
sofre un descenso de 1,2% de afiliados ao réxime
de autónomos. Lugo é a provincia máis afectada
cun descenso do -1,6%. Séguenlle Ourense cun
-1,4%, daquela A Coruña cun -1,1% e finalmente
Pontevedra cun - 0,9%.
CORUÑ
A
OUTUBR
O 2017
XANEIRO
2018

87.191
86.221

LUGO
35.69
5
35.13
1

OURENS
E

PONTEVEDR
A

25.421

67.264

25.061

66.659

PUBLÍCASE UNHA NOVA ORDE
PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO
EMPREGO AUTÓNOMO.
O 26 de xaneiro saíu publicado no Diario
Oficial de Galicia a resolución que rexe as bases da
convocatoria de axudas para o fomento e
consolidación do emprego a través de dous
programas: PROGRAMA I: Para empresas de nova
creación e PROGRAMA II: As empresas cualificadas
como iniciativas locais de emprego de base
tecnolóxica.

TOTAI
S
Nº
DE
PÉRDIDA

970

564

360

605

%
DE
PÉRDIDA

-1,1%

-1.6%

-1.4%

- 0.9%

2.499
MEDIA

A finalidade do PROGRAMA I é xerar emprego
estable
para
persoas
desempregadas,
principalmente entre as mulleres, persoas con
discapacidade e en risco de exclusión social. Leste
esixe que as entidades beneficiarias sexan as
empresas privadas, calquera que sexa a forma
xurídica que adopten, excepto as persoas físicas,
comunidades de bens, sociedades civís, sociedades
cooperativas e sociedades laborais, sempre que
cumpran as condicións e os requisitos establecidos
na orde para cada tipo de axuda e nas cales ao
comezo da actividade concorran nas seguintes
circunstancias: que sexan empresas de nova
creación, que sexan viables ( técnica, económica e
financieramente), que xeren emprego ás persoas
desempregadas, que teñan o seu domicilio social e
fiscal en Galicia, que sexan promovidas por cinco
persoas e que entre socios non figure ningunha
persoa xurídica e que a empresa teña un capital
social máximo de 120.202 euros.

-1,2%

A nivel estatal o número de autónomos vai en
crecemento tras quinto ano consecutivo. Así
mesmo, Galicia é a terceira Comunidade con maior
descenso de autónomos, só Asturias e Castela e
León quedan por baixo.

A REFORMA DA LEI DE AUTÓNOMOS LEVA
A DISTINTAS INTERPRETACIÓNS.
Co comezo do ano novo entraba en vigor a
reforma da Lei de autónomos. Esta trae consigo a
redución das recargas por atraso do pago das cotas
e a ampliación de tarifa plana de 50 euros para
novos autónomos ata 12 meses; a condición de que
non estivese de alta nos últimos dous anos no
réxime de autónomos, frete ao mínimo de 5 que se
establecía anteriormente.

Os tipos de axuda que inclúe este primeiro
programa son: subvención para a xeración de
emprego estable, subvención para formación,
subvención para o inicio da actividade e
subvención para a conciliación da vida persoal,
laboral e familiar das persoas promotoras. O prazo
de presentación de solicitudes finaliza no 31 de
Xullo de 2018.

Os autónomos están a advertir de que o
criterio seguido por cada unha das delegacións da
Seguridade social dista da reforma que entrou en
vigor e que se dan distintas respostas a preguntas
idénticas.
A Unión de Profesionais e Traballadores
Autónomos (UPTA) cre que isto podería estar a
crear inseguridade xurídica nos beneficiarios do
sistema e retardando a creación de emprego no

Doutra banda, o PROGRAMA II ten a finalidade
de impulsar a creación de novas iniciativas
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empresariais de base tecnolóxica na nosa
comunidade. As axudas destínanse a sufragar
accións, gastos e pagos establecidos en cada
modalidade, que se produzan ou realicen entre o 1
de outubro do 2017 e o 30 de setembro de leste
mesmo ano.

setembro de 2018, ambos os incluídos, como
titulares ou cotitulares do negocio ou explotación,
a condición de que cumpran as condicións que se
redactan non artigo 19.1 da orde. Tamén as
poderán solicitar, a título persoal, as persoas
traballadoras autónomas ou por conta propia
cando formen parte de comunidades de bens
sociedades civís ou outras personalidades xurídicas
de nova creación.

Poderán ser beneficiarias as empresas
privadas, incluídas as persoas autónomas, con
domicilio social, fiscal e centro de traballo na
comunidade galega. Así mesmo, para poder
acceder ás liñas de axudas, deberase crear
emprego estable para as persoas desempregadas.

A contía das axudas correspondentes a leste
PROGRAMA I, será de 2000€ para persoas
desempregadas en xeral e de 4000€ para persoas
desempregadas que se atopen nalgún dos
seguintes colectivos: menores de 30 anos,
desempregados
de
longa
duración,
desempregados
con
discapacidade
e
desempregados que se atopen en situación de
risco ou de exclusión social.

As empresas cualificadas como IEBT poderán
solicitar axudas para a creación directa de emprego
estable, para contratación de persoal técnico de
alta cualificación e para o inicio e posta en marcha
da actividade. O prazo para presentar as solicitudes
manterase aberto ata o 30 se setembro de 2018.

Doutra banda, no PROGRAMA II poderán ser
beneficiarias as persoas autónomas ou as
profesionais pola primeira contratación que
realicen con carácter indefinido durante o seu
primeiro ano de actividade e pola segunda e
terceira persoas traballadora de contratación
indefinida que realicen con carácter indefinido no
tres primeiros anos de actividade.

Máis info. en: http://apegalicia.es/noticias/193convocatoria-de-axudas-para-o-fomento-econsolidacion-do-emprego-a-traves-do-programa-ipara-as-empresas-de-nova-creacion-e-do-programa-iias-empresas-cualificadas-como-iniciativas-locais-deemrpego-de-base-tecnoloxica#.WnL6WXyCHIU

O DIARIO OFICIAL DE GALICIA
PUBLICA ESTE MES UNHA ORDE PARA
PROMOCIONAR E CONSOLIDAR O
EMPREGO AUTÓNOMO.

Para este programa serán subvencionables as
contratacións indefinidas iniciais que se formalicen
desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro
de leste mesmo ano, podendo ser esta a tempo
completo ou parcial, incluíndo a modalidade de
fixo descontinuo.

O 26 de xaneiro publícase no boletín
autonómico unha orde coa finalidade de promover
o emprego autónomo e a súa consolidación a
través de dous programas: PROGRAMA I para
axudas a promoción de emprego autónomo
(cofinanciado parcialmente con cargo ao Programa
Operativo FSA Galicia 2014-2020) e o PROGRAMA
II de axudas a persoas traballadoras autónomas
pola contratación indefinida de persoas
asalariadas.

Os incentivos por primeira persoa traballadora
indefinida ascenden a 3000€ cando se trate dunha
persoa desempregada e ascenderá a 5000€ se é
desempregado
de
longa
duración,
ten
discapacidade ou está en risco de exclusión social.
Doutra banda, para unha segunda e terceira persoa
traballadora indefinida a axuda será de 5000€,
ascendendo a 7000€ se pertence a algún colectivo
dos antes mencionados. Así mesmo, en ambos os
casos, estas contías poderán incrementarse nun
25% se a persoa que se incorpora é unha muller,
reside nun concello da zona rural, é maior de 45 ou
é un emigrante retornado. Estes son acumulables
entre si.

No primeiro programa poderán ser
beneficiarias a aquelas persoas que causen alta no
réxime especial de autónomos ou en calquera
outro réxime especial por conta propia da
Seguridade Social ou en mutualidade do colexio
profesional entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de
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Máis info. en: http://apegalicia.es/noticias/194convocatoria-de-subvencions-destinadas-a-incentivaro-emprego-autonomo-e-a-contratacion-de-persoasdesempregadas#.WnL6oHyCHIU

empresa incorporar novas tecnoloxías e preparará
un itinerario de implantación tecnolóxico.
b) Servizo de acompañamento na posta en
marcha de solucións de Industria 4.0. Trátase de
xestionar o proxecto de implantación dun mínimo
de 2 medidas de solucións de Industria 4.0
consideradas de maior relevancia pola empresa,
procedentes dun diagnóstico de capacidades que
pode ser realizado dentro deste programa ou ben
pode ser resultado doutra análise que ofreza
similares resultados.

IG236 - RE-ACCIONA TIC - AXUDAS
AOS
SERVIZOS
DE
ASISTENCIA,
DIAGNÓSTICO
E
SOPORTE
NA
IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS DE
INDUSTRIA 4.0 (2018)
O prazo
30/01/2018

de

presentación

comeza

o

c) Servizo de xeración de modelos e
simulación industrial. Consiste en executar un
proxecto de xeración de modelos e simulacións
sobre eles. Deste xeito, debe existir un produto,
prototipo ou proceso que sexa susceptible da súa
modelización, así como un problema que resolver
para o cal se necesite realizar procesos de
simulación sobre o modelo xerado.

Poderán ser beneficiarias as pequenas e
medianas empresas (pemes), incluíndo os
autónomos, comunidades de bens, asociacións,
fundacións ou calquera outro tipo de unidade
económica ou patrimonio separado que, aínda
carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo
actividade empresarial. En calquera caso, deberán
ter radicado algún centro de traballo en Galicia e
cumprir a definición de peme. Para esta definición
utilizarase a establecida pola Comisión Europea no
anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L
187, do 26 de xuño de 2014), polo que se declaran
determinadas categorías de axuda compatibles co
mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108
do Tratado (Regulamento xeral de exención por
categorías).

Prazos de presentación de solicitudes
• Convocatoria 2018.1: desde o día seguinte
á publicación da resolución de convocatoria no
Diario Oficial de Galicia ata o 1.3.2018.
• Convocatoria 2018.2: desde o 5.3.2018 ata
o 19.4.2018.
• Convocatoria 2018.3: desde o 23.4.2018
ata o 7.6.2018.
• Convocatoria 2018.4: desde o 11.6.2018
ata o 31.7.2018.

As axudas concédense en réxime de
concorrencia competitiva e teñen por obxecto
conceder axudas ás pemes destinatarias dos
seguintes servizos de asistencia, diagnóstico e
soporte na implantación de solucións de Industria
4.0, para a súa realización en empresas galegas,
dentro do programa Re-accionaTIC, integrados nas
seguintes categorías:

Máis info. en: http://apegalicia.es/noticias/195-oigape-convoca-axudas-aos-servizos-de-asistenciadiagnostico-e-soporte-na-implantacion-de-solucionsde-industrias-4-0#.WnL68HyCHIU

APE GALICIA
Tlf: 986891657
Móvil: 697.195.540
E-mail: info@apegalicia.es
Praza España Nº1 Andar 1º Esq. Oficina 1 36002 Pontevedra

a) Servizo de diagnóstico de capacidades e
oportunidades para a aplicación de solucións de
Industria 4.0. Neste servizo analizarase a situación
actual da empresa e farase unha detección das súas
capacidades para orientarse cara a unha industria
4.0. Tras a elaboración deste diagnóstico inicial, a
contratista
identificará
as
necesidades
organizativas e tecnolóxicas que permitan á
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